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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ КЕВР ще обяви новите цени за електроенергия 
София. КЕВР ще обяви новите цени за електроенергия. От 15.00 часа енергийният регулатор ще проведе закрито 
заседание за „Утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. Около 17.00 часа се очаква да се проведе кратък 
брифинг, на който Комисията ще съобщи своето решение. Решението на КЕВР за цената на електроенергия за новия 
регулаторен период бе отложено с месец, след като регулаторът предложи цената на тока за промишлеността да се 
увеличи с 20% от 1 юли. Бизнесът и работодателските организации в страната се обявиха твърдо против планираното 
поскъпване и заявиха, че то би довело до масово поскъпване на всички стоки и до много съкращения. Чрез 
законопроект, внесен от депутати от ГЕРБ и Реформаторския блок Народното събрание даде своето съгласие за 
промяната на регулаторния период. В рамките на месец министрите на енергетиката, на финансите и на икономиката 
трябваше съвместно да издадат Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми 
източници. Именно цената "Задължение към обществото" е главната причина за недоволството от бизнеса, тъй като в 
ценовия модел е предвидено двойно увеличение - от 18,93 лв. лв. до 40,31 лв. От бизнеса посочват, че това ще доведе до 
скок в цените за потребителите на високо напрежение с 20%, а на цените за средно напрежение - с 15%. В самата 
услугата "Задължение към обществото" влизат енергиите, произведени от ТЕЦ-овете ТЕЦ „AES Марица-изток 1" и ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица-изток 3", ВЕИ-тата, когенерациите и заводските централи. Регулаторът обоснова своето 
предложение с по-справедливо разпределение на тежестта, образувала се вследствие на дефицита в сектор енергетика 
между битовите потребители и бизнеса. Цените на тока за бита се очакваше да се вдигнат между 1,5 и 3 %. В рамките на 
по-малко от месец четирите национално представителни организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
организираха два национални протеста срещу повишението на цената на електроенергията. Те заявявиха, че 
едномесечната отсрочка не е довела до необходимите резултати. Председателят на Комисията по енергийно и водно 
регулиране Иван Иванов обяви от своя страна, че промяна в решението на регулатора от преди месец ще има и мерките, 
предприети през този кратък период от време са дали своя ефект. Той бе категоричен, че новите цени за електроенергия 
ще са ясни на 31 юли и ще влязат в сила още на следващия ден – 1 август. 
 
Информационна агенция КРОСС 
 
√ КЕВР решава за новите цени на тока 
КЕВР ще обяви новите цени на тока днес. От 15.00 часа енергийният регулатор ще проведе закрито заседание, а около 17 
часа ще обяви публично решението си. 
Решението на КЕВР за цената на електроенергията за новия регулаторен период бе отложено с месец, след като 
регулаторът предложи цената на тока за промишлеността да се увеличи с 20% от 1 юли. 
Бизнесът и работодателските организации в страната се обявиха твърдо против планираното поскъпване и заявиха, че то 
би довело до масово поскъпване на всички стоки и до много съкращения и фалити. 
Стотици хора от цялата страна излязоха на протест срещу готвеното повишение на цените. 
Няма законова възможност за отлагане на решението за цената на електроенергията, заяви председателят на Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод искането на четири работодателски организации - АИКБ, 
КРИБ, БСК и БТПП, сегашните цени на тока да се запазят до началото на следващата година. Иванов цитира решението на 
парламента, с което определянето на новите цени може да се отложи само с един месец, така че да влезе в сила от 1 
август. 
В същото време премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти в Луковит, че цената на тока не би трябвало да се 
повиши от началото на следващия месец. Той обаче подчерта, че регулаторът е независим и цената на електроенергията 
се пресмята по определена методика. Борисов допълни в потвърждение на това, че представителите на ГЕРБ в КЕВР са 
само двама. Той припомни, че с цел цената да бъде задържана през последния месец бяха предприети редица мерки, 
между които промени в Закона за енергетиката, между които и задължението всички производители на електроенергия 
да внасят ежемесечно 5% от приходите си в специален фонд и с тях да се покриват разходите на НЕК за преференциални 
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тарифи. "Направихме много с промяната на Закона на енергетиката, направихме доста неща. Според мен с тези изходни 
данни не би трябвало да се повиши цената на тока вследствие на по-добрата работа и това, което като съкращение 
направихме", каза Борисов. 
Два дни по-късно премиерът заяви: Направил съм всичко, което беше по силите ми и отгоре, ако някой е могъл по-
добре, е нямало да се задължи НЕК с 3.7 мрд. лв. 
Заставам зад КЕВР. 
КЕВР предлага повишение на тока от 1 август с 2% за гражданите и между 12 и 20% за бизнеса. Решението ще се вземе 
утре на закрито заседание на комисията. От правителството предлагат държавна помощ за бизнеса, но само на големи 
фирми, които отговарят на определени условия. 
„Истински се надявам колегите от КЕВР да спазят всичко, което е по закон, да сметнат разумно и честно на базата на 
изходните данни и да го представят на обществото. Ще го приема такова, каквото го дадат", каза още премиерът. 
 
Вестник Сега 
 
√ 210 000 протестираха срещу по-високите цени на тока за фирмите 
Днес КЕВР трябва да обяви новите тарифи  
2385 фирми с над 210 хиляди заети работници и служители са протестирали в сряда срещу добавката "задължение към 
обществото" и готвените по-високи цени на тока. Мениджъри и работници от над 300 фирми участваха и в шествия и 
митинги, в които се включиха над 25 000 души. Освен в София и в областните градове шествия имаше и в по-малки 
общини като Нови пазар, Оряхово, Мизия, Враца, Троян, Радомир, Димитровград, Девня, Ботевград, Горна Оряховица, 
Казанлък и Попово. 
Вчера от Българската стопанска камара (БСК) обобщиха предварителни данни от протестите в цялата страна. Точни данни 
за резултатите от протестите обединените работодатели ще обявят в неделя. Тогава те ще кажат каква е общата им 
позиция със синдикатите за решението на КЕВР за цените на еленергията. БСК, АИКБ, КРИБ, БТПП, КТ "Подкрепа" и КНСБ 
ще обявят и своите бъдещи действия. 
Първоначално това трябваше да стане вчера на нарочен брифинг, но социалните партньори решиха да изчакат 
решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за новите цени на тока. То трябва да стане ясно днес в 
късния следобед, когато е заседанието на комисарите. От съобщение на регулатора вчера стана ясно, че въпреки 
протестите на работодатели и синдикалисти срещу намерението за повишаване на цената на еленергията комисията 
вероятно все пак ще гласува увеличението. 
По-рано тази седмица шефът на енергийния регулатор Иван Иванов обяви, че комисията няма право да отлага повторно 
новите цени, защото законът не го позволява. Той заяви това в отговор на искането на работодателите за евентуално 
задържане на цените за бизнеса от 1 януари догодина. Нито в сряда, в деня на протеста, нито вчера от енергийното 
ведомство и КЕВР имаше реакция на протестите на работодателските организации и синдикатите. 
Вчера обаче излязоха данни от доклада на временната анкетна комисия за енергетиката в парламента, оглавявана от 
лидера на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Според него 80% от ВЕИ-тата у нас са присъединени към 
електроенергийната ни система чрез ЕРП-та, а върху процеса на присъединяване почти не е упражняван контрол. При 
"Енерго про" се оказа, че не е имало съгласувателна процедура за 38 централи, в ЧЕЗ - за 49 ВЕИ централи, а ЕВН не е 
предоставила поисканата информация. 
"Все още продължава изкупуването на електроенергия от ВЕИ, които не само че не работят, ами изобщо не съществуват. 
В 129 от присъединените от ЧЕЗ ВЕИ имат разминавания между отчетените данни и фактурите, които показват три пъти 
по-голямо количество", каза още Симеонов. Има нарушения и злоупотреби и при зелената енергия. 96 зелени централи 
са вземали средства по оперативни програми на ЕС, а в същото време са били ценово облагодетелствани от държавата. 
Констатирани са и 4 ВЕИ централи, които Валери Симеонов нарече "фантоми" - плащано им е "уж за произведена 
енергия". Точно дейността на ВЕИ-тата и преференциалната политика в тяхна полза бяха една причините за протеста в 
сряда. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ През октомври кандидатстват с проекти преработвателите  
От 28 септември тази година предстои да бъде отворена голямата и дългоочаквана от много фирми бивша мярка за 
преработка и маркетинг на земеделска продукция 123. 
В новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. тя е под номер 4.2. 
През септември обаче ще станат ясни правилата за прием. 
Инвестициите изцяло ще се отнасят за преработката и маркетинга на селскостопански продукти. 
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В новия програмен период до 2020 година параметрите на вложенията вече ще бъдат завишени два пъти. 
Това означава, че ще може да се кандидатства за инвестиции до 3 млн. евро и съответно за 1,5 млн. евро субсидии за 
един проект. 
Много фирми вече с нетърпение очакват да излязат всички съпътстващи указания и методики за кандидатстване, защото, 
както твърдят, от 7-8 години не им се е отваряла възможност за модернизиране на мощностите. 
Проектите по подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, според индикативния 
график на МЗХ за 2015 г., трябва да се приемат от 28 септември до 1 ноември 2015 година. 
 
Вестник Труд 
 
√ България губи 700 млн. евро заради турските визи 
"България губи на година близо 700 млн. евро, заради турските визи. Последната година в България са дошли 300 хил. 
туристи, а могат да бъдат милион, както са в Гърция. Всеки оставя около 700 евро на почивка средно", каза в Пампорово 
Джамал Теканат, съветник по туризма в Министерството на културата на Турция. Той заяви, че близо 7 млн. турски 
туристи с високи доходи посещават чужбина годишно. Хората се отегчават от чакане за визи и се отказват да дойдат в 
България, даде примери Хаджер Айдън - директор на най-голямото туристическото изложение EMITT в Турция. 
"Сто пъти повече туристи ще дойдат в България, ако приложите това, което прилага Гърция за летния сезон, а вие да го 
направите за зимния - да няма нужда по време на сезона да вади виза, а само да подпечатва на границата. Турският 
турист е гладен за зимен спорт, дайте ни възможност да дойдем. Колкото повече турски туристи идват, толкова по-голям 
наплив ще има от турски инвеститори в България", каза Айдън. 
Пампорово посрещна делегация от организаторите на най-голямото туристическо изложение в Турция – EMITT, 
Министерството на културата и туризма и браншови туристически организации от южната ни съседка. Родопският курорт 
е домакин на семинар, организиран от EMITT, в който участват от Министерството на културата и туризма на Турция, най-
голямата туристическа организация TUROFED, федерацията на хотелиерите, асоциацията на инвеститорите TYD и Turkish 
Airlines. 
От курорта отчитат, че Пампорово става все по предпочитана дестинация за туристите от Турция. Над 20 000 са 
почивалите в курорта турци през последните три години, което бележи ръст в нощувките от южната ни съседка с близо 
300%. Само за изминалия зимен сезон резултатите показват 65% ръст на турския пазар, като все повече нарастват 
посещенията от Турция извън традиционната ваканция в края на януари, сочат от "Пампорово" АД. 
От там отчитат, че имат 20 партньора на турския пазар, в резултат на дългогогодишна политика и се надяват семинарът 
да е повод за още по-голямо промотиране на родопския курорт в Турция. 
Кметовете на Смолян и Чепеларе заявиха, че ще търсят лично подкрепата на премиера Борисов за облекчаване на визите 
за турците. 
 
√ Местим парите за пенсия между частните фондове и НОИ многократно 
Работещите ще могат да избират дали да се осигуряват за втора пенсия в частен фонд или изцяло в НОИ. Ако изберат 
втория вариант, ще могат да прехвърлят парите си от частния фонд в държавния Сребърен фонд. Решението може да се 
променя и хората отново да връщат парите си в частния фонд. Това следва от пенсионната реформа, която беше 
окончателно одобрена от парламента един час преди полунощ във вторник, след 6-часово заседание. 
Новите текстове засягат родените след 31 декември 1959 г. и влизат в сила след обнародването им в “Държавен 
вестник”. 
Възможността за многократно прехвърляне на средствата за пенсия между индивидуалните партиди в частните фондове  
и в държавния фонд обаче се прекратява най-късно 5 години преди пенсия. Дотогава хората ще трябва да изберат 
окончателно как да се осигуряват и дали искат да получават пенсия само от НОИ или от НОИ и частен фонд. 
С поправките управляващите промениха въведения от тях в края на 2014 г. режим, според който работещите имаха само 
веднъж право на избор. 
Управляващите промениха и решението си за осигуряването на младежите, които започват първа работа. Според 
одобрените във вторник поправки, след като сключат първия си трудов договор, те ще имат 3 месеца да изберат частен 
фонд, в който да се осигуряват за втора пенсия. Ако пропуснат срока, ще бъдат разпределени служебно в някоя от 
деветте пенсионни компании на лотариен принцип. 
За разлика от мнозинството работещи, тези от първа и втора категория труд (миньори, металурзи, машинисти), които се 
осигуряват за ранна пенсия в професионален фонд, имат право само веднъж на избор между частните фондове и НОИ. 
Решението им да си прехвърлят парите ще бъде окончателно и не може да се променя. 
Депутатите одобриха още от 2016 г. възрастта за пенсия за миньорите да се вдига с по 2 месеца на година за мъжете и с 
по 4 месеца на година за жените. Нарастването ще продължи, докато пенсионната възраст стигне 55 години. Със същата 
стъпка ще се повишава възрастта за работещите втора категория труд, докато стигне 60 години. 
Парламентът промени и формулата, по която се изчисляват пенсиите. От 2019 г. кандидат-пенсионерите няма да имат 
право да избират три години преди 1997 г., през които са вземали най-висока заплата. Пенсията ще се изчислява само от 
стажа и осигурителния им доход след това. Според изчисленията на НОИ промяната ще е благоприятна за голяма част от 
хората и ще ускори отпускането на пенсии, но ще има и ощетени, които ще вземат по-малко пари. 
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Вестник Сега 
 
√ Мая Манолова се "освободи" от партийното иго с избора за омбудсман 
Депутатът от БСП Мая Манолова е новият национален омбудсман. Тя ще замени на поста досегашния обществен 
защитник Константин Пенчев, който загуби битката за втори мандат срещу червената юристка. След тайно гласуване в 
парламента Манолова бе избрана за поста със 129 гласа срещу 82 за конкурента й. Учудващо голям брой се оказаха 
невалидните бюлетини - 12.  
Сметките сочат, че част от депутатите от ГЕРБ са подкрепили Манолова, останалите са гласували за Константин Пенчев. А 
обяснението защо не са издигнали собствен кандидат било, че Бойко Борисов не им казал кой да е той. Въпреки това 
шефът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че "няма колеги, които да са заявили публично подкрепата си за Мая 
Манолова. Мога да заявява категорично, че всички колеги са гласували или за Константин Пенчев, както мен, или просто 
са пуснали недействителна бюлетина, защото може да се търси по-добър вариант за омбудсман на страната". 
От Реформаторския блок потвърдиха, че са подкрепили монолитно досегашния омбудсман. Дори колебаещият се до 
последно д-р Димитър Шишков от куневистите е спазил решението на групата, която издигна кандидатурата на Пенчев за 
втори мандат. ДПС също е застанало зад Манолова. 
Самата тя не участва в гласуването в името на равнопоставеността, тъй като конкурентът й нямаше как да пусне бюлетина 
в своя полза. "Ако бях останала в НС, щях само да вредя на партията", призна си чистосърдечно депутатката, която 
предвожда вътрешнопартийната опозиция в БСП, а позициите й по важни политически въпроси често се разминават с 
тези на председателя Михаил Миков. От ГЕРБ отказаха да признаят открито подкрепата си за Манолова, но ползата им от 
това е двойна. Депутатката е сред най-острите опозиционни критици на управляващите в парламента, така че ГЕРБ 
печели косвено от избора й. Отделно от това управляващите ще могат да се похвалят, че са толерантни към своите 
политически противници.  
ПРОТЕСТ 
Минути след като изборът на Мая Манолова за омбудсман стана факт, в социалните мрежи започна организацията на 
протест срещу него. Във "Фейсбук" се сформира група "Не искам Манолова за омбудсман на статуквото и историческия 
компромис!". Организаторите смятат, че с избора на Манолова парламентът е извършил посегателство срещу смисъла на 
съществуването си. Те питат как е възможно толкова ярко оцветена партийна фигура да изпълнява надпартийната 
функция на обществен защитник. 
 
√ Борисов и реформаторите се сритаха заради проваления референдум 
Остри реплики си размениха индиректно вчера премиерът Бойко Борисов и представители на Реформаторския блок 
заради грубо орязаната инициатива за изборен референдум. Заради разминаването между двете формации при 
обсъждането на допитването в парламента отпаднаха два от въпросите в него - за мажоритарния и задължителния вот. 
Остана единствено питането за електронното гласуване. И досега никой не желае да понесе отговорността за провала. 
Борисов директно хвърли вината върху партньорите си и защити собствените си депутати, които подкрепяли допитването 
с "всички сили". "Нямам укор към депутатите от ГЕРБ, защото над 55 човека бяха там, другите с по една десета, една 
втора от депутатите, които са били на ГЕРБ в зала. Оказва се, че партията, която най-много е подкрепила референдума, в 
същото време е най-виновна", обидено коментира премиерът. И удобно забрави да обясни как така 79 гербери 
подкрепиха въпроса за мажоритарния вот, а на прегласуването на ненавистния на ДПС въпрос за задължителното 
гласуване броят им внезапно падна на 55. Борисов изцяло пренебрегна и абсурдните обяснения на куп негови депутати, 
че това се случило заради неработещи пултове за гласуване, и предпочете да нападне коалиционния си партньор. 
"Колегите от РБ да се научат, че публично е хубаво да говорят, че са големи демократи, но работата им в парламента е да 
си седят на столовете. Омръзна ми всеки ден да ги натискам да стоят в залата", отсече той.  
"Аз си бяха на стола", ядосано коментира съпредседателят на парламентарната група на РБ Найден Зеленогорски. И 
препоръча на ГЕРБ "да се стегнат малко", тъй като масово бягали при обсъждането на важни закони. Колегата му Гроздан 
Караджов пък направо удари хората на Борисов по болното място. "Една минута преди гласуването имате седнали хора 
на столчетата. В следващата минута те не са станали, обаче ги няма в гласуването", посочи той. Десните отново 
оправдаха липсата на подкрепа от РБ за отпадналите въпроси с отказа на ГЕРБ да се редактира питането за 
мажоритарния вот. 
 
Вестник Монитор 
 
√ НЕК плаща на екоцентрали фантоми 
Анкетната комисия за енергетиката дава член на КЕВР на прокурор 
НЕК плаща на ВЕИ фантоми. Става въпрос за четири зелени централи, за които липсват, каквито и да е било документи за 
тяхното съществуване. Това съобщи председателят на временната анкетната комисия за проверка на състоянието на 
енергетиката в НС Валери Симеонов. Вчера комисията представи частичния си доклад за периода от 19 февруари до 31 
юли 2015 г. 
Основната част на документа е посветена на констатации за нарушения от ВЕИ централите. Наред с фантомните централи 
депутатите от комисията са установили голям брой на зелени мощности, които са били присъединени към мрежата 
буквално дни преди 30 юни 2012 г., са започнали да продават ток с между шест месеца и три години по-късно. Такъв е 
случаят с един от най-големите фотоволтаични паркове у нас – 50 мегавата в горнооряховското село Победа. Той е 
собственост на „Хелиос Проджект”. Централата е получила акт 16 на 26 юни 2012 г., а е продала първият си киловатчас 
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чак януари 2015 г.. Освен това комисията е установила, че фирмата изкуствено е раздувала разходите си като е плащала 
над 1 млн. лв. за правни консултации на един от управителите си. Освен това е ползвала джипове, хеликоптери и други. 
Шефът на парламентарната комисия изнесе данни и за близо 100 ВЕИ, за които има разминаване при мощностите – тоест 
произвеждат повече ток, отколкото би могла реално да генерира централата. Обяснението е, че ВЕИ-то взема ток от 
мрежата, плаща го на ЕРП-то по по-ниска цена, а го продава на НЕК по своята преференциална тарифа. 
Почти същата е бройката на централите, които са били присъединени, без да имат договори за достъп до мрежата. Не 
липсват и случаи, за които се установено, че НЕК е плащала за произведения зелен ток на централи още преди да получат 
Акт 16. Вторият конкретен случай е с четири ВЕЦ-а на река Искър, всичките собственост на ВЕЦ Своге. Проверката за тях 
показала, че вместо около 700 мегавата, колкото им е месечното производство, през ноември 2008 г. ЕРП-то им е 
платило тройно повече по фактура. Така се разбрало, че по-големите количества са продадени преди ВЕЦ-овете да имат 
Акт 16. 
За общо 345 ВЕИ е констатирано по документите, че са вързани към мрежата, без да минат задължителните 
съгласувателни процедури. А за тези, които са построените с европейски субсидии комисията е установила, че 259 от тях 
са укрили това от регулатора и са получавали непозволена държавна помощ през високите си цени. 
Проверка е направена и на нарушения, допуснати от държавните институции. Според шефа на временната анкетна 
комисия бившият председател на ДКЕВР и сегашен член на КЕВР Светла Тодорова еднолично се е произнесла с указания 
към НЕК да продължи да доставя на ЕРП-тата енергия за технологични разходи по най-ниско ниво (30 лв. на мегаватчас), 
въпреки че тези разходи са били над допустимия процент. Това според доклада е довело до загуба за НЕК от  53 млн. лв. 
Тази констатация ще бъде предоставена на прокуратурата, e констатирала комисията. 
Светла Тодорова коментира, че това указание е било дадено след писмо от НЕК до регулатора, че може да се стигне до 
надхвърляне на квотата, определена му за технологични разходи. В изпратеното тогава писмо на НЕК се е казвало, че ако 
се стигне до надхвърляне на квотата, може да се предприемат мерки за компенсирането. Няма законова възможност 
НЕК да продава енергията за технологични разходи на други цени в рамките на ценовия период, посочи Тодорова. И 
уточни, че след това НЕК не са уведомили дали това се е случило, за да се промени квотата или да се предприемат други 
действия. 
Друг основен проблем, установен до тук за състоянието на енергетиката ни са договорите с американските централи. За 
тях от комисията са изпратили писмо до ЕК с искане за по-бързо произнасяне дали има непозволена държавна помощ. 
Валентин Николов от ГЕРБ коментира, че докладът е бил изготвен от председателя на временната комисия и нейните 
членове са се запознали с констатациите преди дни. Въпреки че като цяло ние ги споделяме, ще се наложат някои 
корекции, допълни той.  
Премиерът: Заставам зад регулатора 
Бойко Борисов: Направил съм всичко, което беше по силите ми и отгоре, ако някой е могъл по-добре, е нямало да се 
задължи НЕК с 3,7 мрд. лв. Това коментира вчера министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от Фокус. 
„Истински се надявам колегите от КЕВР да спазят всичко, което е по закон, да сметнат разумно и честно на базата на 
изходните данни и да го представят на обществото. Ще го приема такова, каквото го дадат”, каза още премиерът 
Борисов. 
На въпрос дали трябва да се отложи с една година искането на бизнеса за увеличаване на цената на тока, премиерът 
посочи: “Заставам зад комисията. Тя е избрана от целия парламент. От девет души, само двама са от ГЕРБ. За това е 
избрана от целия парламент, за да може като каже КЕВР - това е по тази методика цената, всички я приемаме”. 
“Единственото, което трябваше да направим и направих, са поне 4-5 срещи със синдикати, бизнес, работодателски 
организации, министри, за да стигнем до този модел - да предложим на КЕВР различни изходни данни с тези 
съкращения, които се направиха. Като се произнесат за цената, ще я видим”, добави премиерът. 
По отношение на протестите той каза, че от една страна се радва, защото гражданското общество се събужда, когато 
дойде ГЕРБ на власт, иначе спи в дълъг сън. Той попита защо не се е стачкувало, когато са се правили големите енергийни 
проекти като АЕЦ „Белене“. 
По-късно вчера, по повод искана му от бизнеса оставка, шефът на КЕВР Иван Иванов коментира, че според него той 
изпълнява нормално задълженията си. „Тези, които ми искат оставката да кажат защо”, допълни Иванов. Той бе 
изслушан от парламентарната комисия за наблюдение над КЕВР. Заседанието й беше закрито за медиите, заради данни, 
изнесени от Иван Иванов по параметри от решението за цените на тока, което ще бъде взето днес. 
 
√ Бонус за фирмите, назначили служители на над 50 години. Търсят работа на 126 000 кандидат-пенсионери 
Майките ще получават ваучери за наемане на детегледачки, за да могат да се върнат на работа. 
Кабинетът ще търси работа на 126 000 души на над 50 години, които са останали без препитание, преди да се 
пенсионират. Ще търсим начин да върнем тези хора на пазара на труда, обеща вицепремиерът и социален министър 
Ивайло Калфин. 
Както „Монитор” писа, МТСП работи върху специална схема за насърчаване на заетостта на хората в предпенсионна 
възраст. Идеята е в продължение на година държавата да поема разходите за заплати на фирмите, наели служители на 
над 50 години. Работниците ще бъдат назначени на минималното за съответната длъжност възнаграждение. Очаква се 
схемата да стартира в началото на октомври. 
По същото време ще започне и друга програма, която ще осигури почасови детегледачки на работещите майки. За да 
могат да съвместяват личния и професионалния живот, жените ще получават безплатни ваучери, с които да наемат 
бавачките. 
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Със специалните бонове хората ще могат да наемат водопроводчици и елтехници които да им помагат при домашните 
ремонти. Все още работим по програмата и уточняваме условията за предоставяне на ваучерите, обясни пред „Монитор” 
зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
До есента експертите от МТСП трябва да са готови и с механизма за определяне на размера на минималната заплата. 
Идеята е ръстът на най-ниското възнаграждение да се обвърже със средната заплата, инфлацията и линията на бедност. 
За 2016 година ще търсим още варианти за повишаване на доходите на хората, увери Калфин. Доходите на пенсионерите 
пък ще се увеличават веднъж годишно, след осъвременяване на 1 юли според швейцарското правило. Освен това  
възрастните ще получават по две добавки към пенсиите си - за Великден и за Коледа.  
За пореден пък Калфин заяви, че приетата преди 3 дни пенсионна реформа ще гарантира по-високи суми на възрастните. 
От 2017 година при формулата за определяне на размера на пенсиите ще се увеличава тежестта на всяка година 
осигурителен стаж. Така до 2029 година парите за старини ще се увеличат с 40%. В края на пенсионната реформа през 
2037 година жените, които сега се осигуряват върху 650 лв., ще получават пенсия от 1100 лв., сочат разчетите на МТСП. 
 
√ Министър Десислава Танева: Над 4,5 млн. лв. за производителите на праскови  
Над 4,5 млн. лв. ще получат производителите на праскови, които са заявили подпомагането си по обвързана подкрепа, 
след приключване на кампанията по директните плащания 2015 г. Това обяви вчера министърът на земеделието 
Десислава Танева при откриването на традиционния празник „Златна праскова” в сливенското село Гавраилово. Заедно 
със схемата за единно плащане на площ, преразпределителното плащане и обвързаната подкрепа, един стопанин ще 
получи помощ в размер над 200 лв на декар. Очаква се на 31 юли Европейската комисия вземе решение за 
продължаване на подкрепата към производителите на плодове и зеленчуци, чиято квота за миналата година бе 3000 
тона. “Схемата ще стартира от 1 август като тази година за нашата страна в нея за първи път ще се включат допълнително 
950 тона праскови и нектарини”, съобщи министър Танева.  
Статистиката показва, че в България насажденията с праскови са близо 40 хил. Декара. В Сливенско се отглеждат близо 
70 на сто от прасковените насаждения в Югоизточна България. От тях 70 на сто са десертните сортове, а 30 процента – 
компотните, съобщи председателят на сдружение “Българска праскова” в Сливен Коста Петров. Средният добив на 
компотната праскова в региона към момента е около 2-2,5 тона на декар, а около два тона на декар очакват през тази 
година производителите на праскови при десертните сортове. За компотните праскови цената през тази година се движи 
от 50 до 60 ст. без ДДС на килограм. Десертната праскова, предназначена за директна консумация, варира от 40 до 60 
стотинки. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ КЕВР оповестява новите цени на тока  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва днес окончателно да оповести новите цени на 
електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 август. Решението ще бъде взето на закрито заседание, информира 
БНТ. 
Председателят на регулатора Иван Иванов заяви преди дни, че при обявяването на новите цени ще бъде пояснено и 
какви ще бъдат ефектите от решението на КЕВР. 
За момента е ясно, че повишението за бита ще е около 2 процента. 
Дали обаче след националния протест на работодатели и синдикати, след заявката на премиера, че е против 
увеличението на тока за бизнеса и след разкритията на парламентарната комисия, оповестени вчера, че държавата е 
ощетена с 2 милиарда лева от договори в енергетиката, заявеното увеличение на добавката „задължения към 
обществото" ще остане в предложения размер – 15-20 на сто, ще стане ясно днес следобед. 
 
√ Симеонов отчете нарушения и загуби за милиони в енергетиката  
Председателят на комисията, която проверява състоянието на енергетиката Валери Симеонов отчете сериозни 
нарушения и загуби за милиони в родната енергетика. Той говори при представянето на частичен отчет за състоянието на 
тази сфера. 
"За сегашния ценови период делът на по-скъпата електроенергия е 91%, тази от евтините източници намалява на 9%. В 
периода 2011 – 2015 година съществено се промени пазара на електрическа енергия. В резултат на икономическата 
криза се наблюдаваше цялостно намаление на потреблението. Това доведе до тежък срив на финансовото състояние на 
НЕК. Финансовият резултат след данъчно облагане за 2011 г. е печалба, като за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. намалява. Това е в 
резултат на тези неприятни тенденции", каза Симеонов, цитиран от "Фокус", и отчете отчете бум на новоприсъединените 
ВЕИ-та, силно ограничаване на регулаторната рамка, както и значително намаляване на приходите за продажби от 
134млн. лв. на 300 млн. лева. 
"Комисията не е направила никакви разходи нито за експерти, нито за сътрудници", каза още Симеонов и припомни, че 
на 19 февруари Народното събрание е взело решение за създаването на комисията, която да провери временното 
състояние на енергетиката. 
"НЕК е задължено да изкупува от двете американски централи по-голямо от реалното потребление на електрическа 
енергия на регулирания пазар. Няма как да не трупа загуби. Тези факти потвърждават, че количеството електрическа 
енергия, която НЕК е задължено да изкупува по силата на двата договора е по-голямо от реалното потребление на 
електрическа енергия на регулирания пазар", каза още той и добави, че дългосрочните договори за задължително 
изкупуване на електроенергия заемат 40% на регулирания пазар. 
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Симеонов припомни, че след съставянето на 43-то Народно събрание и по искане на министъра на енергетиката, 
ресорната парламентарна комисия, са били извършени проверки от АДФИ. 
"Бяха открити редица нарушения, които водят до злоупотреби и загуби за милиони левове. В ТЕЦ Марица Изток 1 само за 
една година – 2013- 2014 не са се провели 113 броя процедури за обществени поръчки на стойност 104 млн. Там 
директно е възлагано. Тези цифри будят съмнения за завишаване на разходната част за пред регулатора", коментира той 
като даде за пример, че Марица Изток 3 не е провела 5 обществени поръчки на 9 млн. лева, съобщава още "Фокус". 
В доклада е записано, че непровеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от двете дружества в 
такива големи размери още веднъж поставят въпроса за обосноваността на техните разходи, които по силата на 
описаните договори се включват в цените. 
"По време на работата на комисията още в самото начало установихме, че през ноември 2014 г. тогавашният 
изпълнителен директор на НЕК Екатерина Истаткова е продала 2.3 млн. мегават часа електрическа енергия от ВЕЦ-ове, 
собственост на дружеството с една година напред", продължи той и посочи, че продажбата е на цена на пикова енергия 
от 71 лв., което според него е подигравка. Според него е направено с определени договорени търговски дружества, от 
изпълнителния директор, без търг и конкурс. 
"Продажбата е буквално седмици преди Истаткова да бъде освободена от поста", уточни Симеонов. 
Той разказа, че на 24 юли 2015 г. в 15, 30 часа техния консултант Стефан Гамизов е бил заплашен с убийство от съпруга на 
Екатерина Истаткова, за което са информирали министърът на енергетиката и ДАНС. "В момента се води разследване", 
каза още Валери Симеонов. 
"България не е нотифицирала пред ЕС двата договора с американските централи до миналата година", каза още 
Симеонов. 
Според него, изводите им са свързани с нормативната база на Европейския съюз като съобщи, че България не е 
нотифицирала – не е подала за одобрение двата договора до миналата година, когато това е направено от КЕВР. 
"До момента няма и одобрение на законопроектите, свързани с енергетиката. Сега поставихме искане към министър 
Петкова да бъде одобрен последният законопроект, приет в зала", посочи Симеонов и добави, че в дългия период на 
работа на тези две централи най-вероятно е имало други причини, не само административни, договорите да не са 
съгласувани с ЕК. 
"Там има строги клаузи за държавна помощ и в тази връзка сме поискали произнасяне за държавната помощ на двете 
централи, което да доведе евентуално до решение за прекратяването им", посочи той. 
За ВЕИ-тата Симеонов разказа, че 80% от тях у нас са присъединени към ел. системата през ЕРП-та, а върху процеса на 
присъединяване почти не е упражняван контрол. 
При „Енерго про" няма проведена съгласувателна процедура за 38 централи, в ЧЕЗ става въпрос за 49 ВЕИ-централи, а 
ЕВН не е предоставила поисканата информация. Симеонов констатира, че все още продължава изкупуването на ел. 
енергия от ВЕИ, които не само че не работят, ами изобщо не съществуват, информира още "Фокус". 
 
√ Банки продават лошите си заеми  
Увеличава се междуфирмената задлъжнялост заради фалита на КТБ 
Значително нараства обемът на продадените лоши кредити от банките като за първото полугодие на 2015 г. те са 149 
млн. лв., при 34 млн. лв. за същия период на миналата година. Това показват данни, които изнесе Асоциация на 
колекторските агенции в България (АКАБГ). Според Мартин Деспов, член на УС на АКАБГ, повишеното предлагане на 
лоши кредити за продажба е свързано със затягането на надзора в банковата сфера заради предстоящите стрес тестове 
на финансовите институции. Това кара банките да обърнат внимание на качеството на активите си. Тази тенденция 
вероятно ще продължи и занапред. "Независимо от този голям ръст, кредитните институции все още спорадично 
предлагат портфейли за продажба, при това те са с много големи просрочия", заяви Деспов. 
За една година има троен ръст в обема на междуфирмени вземания, възлагани за събиране на колектори, показват 
данните на асоциацията. Тази тенденция е започнала още от 2014 г. Основният обем дългове е свързан с последиците от 
фалита на КТБ и загубите, които претърпяват юридически лица заради това, обясни Милена Виденова, зам.-председател 
на АКАБГ. 
Средният размер на задълженията на гражданите към телеком операторите е сравнително нисък, сметките към 
мобилните оператори обаче са сред последните в приоритетите им за плащане, каза Александер Грилихес, член на УС на 
АКАБГ. Хората приоритетно плащат вноските си по ипотеки, както и сметките си за ток. 
Възложените за събиране на колекторски агенции дългове на граждани през първата половина на 2015 г. възлизат на над 
983 млн. лв., а за същия период през 2014 г. те са били 820 млн. лв. 
 
Вестник Класа 
 
√ Съдбовен петък: КЕВР казва с колко ще поскъпне токът 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва днес окончателно да оповести новите цени на 
електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 август. Решението ще бъде взето на закрито заседание. 
Председателят на регулатора Иван Иванов заяви преди дни, че при обявяването на новите цени ще бъде пояснено и 
какви ще бъдат ефектите от решението на КЕВР. За момента е ясно, че повишението за бита ще е около 2 процента. 
Дали обаче след националния протест на работодатели и синдикати, след заявката на премиера, че е против 
увеличението на тока за бизнеса и след разкритията на парламентарната комисия, оповестени вчера, че държавата е 
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ощетена с 2 милиарда лева от договори в енергетиката, заявеното увеличение на добавката „задължения към 
обществото" ще остане в предложения размер – 15-20 на сто, ще стане ясно днес следобед. 
 
Investor.bg 
 
√ Специални екипи ще обясняват на безработни младежи как да намерят работа  
Държавата губи по 2 млрд. лева годишно заради младежи, които нито учат, нито работят 
Няколко министерства съвместно с общините ще формират работни групи, чрез които по места в цялата страна ще 
разясняват възможностите на европейските програми за обучение и заетост сред младежите, като инициатива за 
връщането им в обучение или намиране на работно място. Това каза по БНТ заместник-министърът на младежта и 
спорта Калин Каменов. 
През август ще бъде подписано споразумение между заинтересованите институции и общините за съвместни действия в 
тази посока и от есента експертите тръгват по места да разясняват възможностите на програмите за обучение и заетост, 
посочи Калин Каменов. 
Над 20%, или около 300-350 хил. младежи у нас нито учат, нито работят, от което държавата губи по 2 милиарда лева 
годишно, каза той. България е на едно от първите места в Европа по млади хора, които не учат и не работят. Държавата 
губи от тях поради това, че те са икономически активни, но са пасивни на пазара на труда, допълни Каменов.  
„Те не са активни в училище. Някои от тях отпадат заради бедност, заради т. нар. неслучила се ромска интеграция на 
много места. Тези хора, вместо да изкарват икономически продукт за страната си, са някъде в пространството и малко от 
нас успяват да достигнат до тях“, обясни заместник-министърът. 
По думите му не е достатъчно да се пишат стратегии и да се обявяват мерки по сайтовете на министерствата, а е време 
държавата да отиде при тези младежи по места. 
Идеята е експертите, които са ангажирани с проблемите на младите хора чрез регионалните структури, да обединят 
усилия и да ходят не само в големите градове, където безработицата е по-ниска, но в малките населени места и селата, 
където чрез изнесени приемни специалистите да проучват какви са нуждите на младежите в конкретното място. 
На младежите ще бъде обяснявано какви възможности има държавата, какво предлагат оперативните програми, 
шансовете за обучение, за стажове. Каменов посочи, че държавата създава много възможности за обучение и работа, но 
проблемът е, че тази информация не стига до младите и много от тях дори не знаят, че има такива програми. 
„Нашата роля е вместо да си стоим в кабинетите, да отидем в читалището или друго място, където младите се събират и 
да им обясним например как се пише проект за кандидатстване по европейска програма“, посочи заместник-
министърът. 
Много млади българи могат да бъдат успешни, стига да им помогнем, трябва малко мотивация и хора, които да ги 
подкрепят на терен, каза той. 
 
√ Държава и бизнес в акция срещу дивото къмпингуване  
Министерството на туризма да издаде наредба за местата, на които хората свободно разпъват палатки, 
предлага Благой Рагин 
Четири институции се заеха през последните дни да преследват хората, опънали палатки край морето, но не в 
къмпингите, а на последните незастроени плажове. От години представители на бизнеса ги наричат „диво 
къмпингуващи“ или "дивакуващи нашественици" и периодично пращат снимки на замърсени местности край плажовете. 
Хората в палатките обаче твърдят, че почистват, след като си тръгнат и не искат да почиват в презастроените и шумни 
курорти. Всичко това става покрай скандалите за незаконно строителство край морето и унищожаване на дюни. 
Сега в акцията участват служители на МВР, Изпълнителна агенция по горите, регионални инспекции по околна среда и 
водите (РИОСВ), общини и Националната асоциация "Българско Черноморие" (представляваща инвеститорите), съобщи 
ИАГ. 
Проверките започнаха в началото на седмицата от Северното към Южното Черноморие, имаше и нощна акция в 
местността „Карадере“, община Бяла. Инспекции имаше и в Шабла, Дуранкулак, Шкорпиловци, „Паша дере“, „Иракли“.  
Горските служители налагат глоби заради паленето на огън и твърдят, че в дивите местности са опънати стотици палатки, 
около които се замърсява с битови отпадъци. 
„От тази година целенасочено се преследват хората, които искат да спят на палатка. Това се обявява за незаконно от 
организации, маскирани като екологични, които представляват инвеститори или собственици на земи“, заяви пред Нова 
телевизия журналистът Пламена Тодорова. 
В репортаж на телевизията действително се виждат отсечени дървета за огън и неприбрани отпадъци на къмпинг 
„Корал” - едно от последните диви места по българското Черноморие, известно с опитите на строители да леят бетон 
върху защитените пясъчни дюни. 
От Агенцията по горите са съставили 9 акта за незаконна сеч и палене на необезопасени огньове. Глобите ще са от 50 до 3 
000 лева. Нямат правомощия обаче да изгонят къмпингуващите, обяснява инж. Николай Пиронков, главен експерт в 
Агенцията по горите. Той посочи, че не му е известно в някой закон да е забранено свободното опъване на палатки. 
„Практически всяка една горичка е превърната в катун, в тоалетна, арогантни хора,които заграбва и завземат. Искаме от 
държавата да се въдвори обществен ред”, настоява по време на проверката Димитър Канариев от Асоциация „Българско 
Черноморие”. Асоциацията ще лобира свободното къмпингуване да бъде забранено. 
„Проблемът е чисто законодателен. Дивото къмпингуване не е забранено в нито един закон. Затова общините приемат 
текстове, които забраняват къмпингуването извън зони, определени за това, и налагат глоби”, обясни Пламена Тодорова. 
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Благой Рагин от Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите смята, че въпросът трябва да се уреди нормативно и в 
свободните къмпинги да има вода и тоалетни. Той се обърна в ефир към Министерството на туризма с молба да бъде 
написана такава наредба. 
 


